
Legislativas 2022: Prioridades e candidatos do Bloco de Esquerda para o distrito de Aveiro 

 

No Orçamento do Estado para 2022 o Partido Socialista recusou todas as propostas do Bloco de 

Esquerda para reforçar o Serviço Nacional de Saúde, devolver direitos aos trabalhadores ou 

acabar com os cortes nas pensões. Ao mesmo tempo, manteve a precariedade laboral, deixou 

degradar a saúde, a justiça e a escola pública e falhou na resposta à cultura e às alterações 

climáticas.  

Este é o momento de escolher o que queremos para o nosso futuro. O país exige melhores 

serviços públicos, justiça social e melhor salário, justiça climática e uma sociedade livre de 

preconceitos e de ódios. 

Em Aveiro, o Bloco é a esquerda que elege. O voto útil à esquerda é no Bloco de Esquerda. Em 

2019 elegemos 2 deputados pelo distrito e isso tem sido determinante para colocar vários 

assuntos do distrito na agenda nacional, desde o investimento na saúde (como nos hospitais de 

Ovar, Estarreja ou Espinho), a criação de um parque natural da região de Aveiro ou a 

requalificação urgente da linha do Vouga, entre outros. A eleição de deputados do Bloco pelo 

distrito de Aveiro tem sido determinante também a nível nacional, como a criação da primeira Lei 

de Bases do Clima ou o reforço do Serviço Nacional de Saúde. 

Para continuar a lutar pela mudança necessária no distrito e no país, o Bloco de Esquerda 

apresenta a lista de candidatas e candidatos pelo distrito de Aveiro: 

Moisés Ferreira 35 anos 

Licenciado e mestrando em psicologia, foi formador e 
coordenador pedagógico de formação profissional direcionada 
para públicos em situação de exclusão social. É desde 2015 
deputado do Bloco de Esquerda eleito pelo distrito de Aveiro. 
Na Assembleia da República tem sido coordenador do Grupo 
Parlamentar do Bloco para a área da Saúde, onde aprovou uma 
nova Lei de Bases da Saúde, tem defendido o reforço do 
Serviço Nacional de Saúde, a melhoria de acesso dos utentes 
aos serviços de saúde e a valorização das carreiras dos 
profissionais de saúde. 

Nelson Peralta 40 anos 

Licenciado em biologia, trabalhou em projetos de investigação 
científica em ecologia. Deputado à Assembleia da República 
desde 2019, é o coordenador do Grupo Parlamentar do Bloco 
na área do Ambiente, Energia e Ordenamento do Território. É 
um dos responsáveis pela recentemente aprovada Lei de Bases 
do Clima. Aprovou igualmente a proposta para a criação do 
Parque Natural da Região de Aveiro. No trabalho parlamentar 
tem desenvolvido várias propostas sobre a resposta climática 
com justiça social e na proteção ambiental. 

Sara F. Costa 34 anos 

Escritora, natural de Cucujães. Licenciou-se em Línguas e 
Culturas Orientais pela Universidade do Minho. Coordenou um 
coletivo artístico internacional em Pequim. Publicou até à data 
cinco livros. O seu último livro “A Transfiguração da Fome” 
obteve o Prémio Literário Internacional Glória de Sant’Anna 
para melhor obra de poesia publicada em países de língua 
portuguesa em 2018. É cronista no jornal “Hoje Macau”. Obteve 
em 2021 uma bolsa de criação literária da Direção-Geral do 
Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) do Ministério da 
Cultura português. 

Ana Luzia Cruz 55 anos Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela 



Universidade de Aveiro, é professora de Português-Francês no 
Agrupamento de Escolas da Mealhada. É delegada sindical e 
dirigente do Sindicato de Professores da Região Centro (SPRC) 
. Foi deputada do BE na Assembleia Municipal da Mealhada no 
mandato de 2017-2021. 

João Matos 32 anos 

Nasceu na cidade do Porto, em 1989. Formou-se em Serviço 
Social pelo Instituto Superior de Serviço Social do Porto. Iniciou 
o seu percurso profissional junto de crianças e jovens das 
Comunidades Islâmicas, nas periferias de Paris. Trabalhou na 
Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar e 
Universitário São João, de 2014 a 2020, e hoje integra o Centro 
Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, desenvolvendo a maior 
parte do seu trabalho no Departamento de Saúde Mental deste 
Hospital. É deputado do Bloco à Assembleia Municipal de 
Espinho, cidade onde vive. 

Luciana Reis 39 anos 

Nasceu no Rio de Janeiro. Formou-se em Turismo em 2004 e 
iniciou o seu percurso profissional como Consultora de Viagens.  
Em 2015 estabeleceu-se em Oliveira de Azeméis, terra natal de 
seus pais, concelho onde vive desde então. Mantém ligação 
com a comunidade migrante no distrito e no país e com as 
dificuldades com que esta comunidade se confronta. Foi 
candidata pela lista do Bloco à Assembleia Municipal de Oliveira 
de Azeméis nas últimas eleições Autárquicas. 

Renato 
Santiago 

28 anos 

Economista, é natural do Concelho de Águeda, onde viveu e 
estudou até entrar na Universidade da Beira Interior (Covilhã). 
Licenciou-se em Economia em 2015, tendo concluído o 
Mestrado na mesma instituição em 2017. Encontra-se 
atualmente a concluir o 3° Ciclo/Doutoramento, com as suas 
investigações a focarem-se, sobretudo, na área da 
Macroeconomia, mais precisamente em temas ligados à 
Economia da Energia e ao Desenvolvimento Sustentável. Nas 
últimas Eleições Autárquicas fez parte da primeira lista do Bloco 
de Esquerda à Junta de Freguesia de Aguada de Cima 
(Concelho de Águeda). 

Bibiana Pinho 36 anos  

Eduardo Couto 19 anos 

Frequenta a Licenciatura em Educação Social na Escola 
Superior de Educação do Porto, onde desempenha funções 
como Vogal no Departamento de Ação Social da Associação de 
Estudantes. No secundário foi membro do Conselho Geral do 
Agrupamento de Escolas de Santa Maria da Feira. Foi fundador 
da Marcha LGBTI+ de Aveiro e da Associação ATEP de defesa 
da Escola Pública e do coletivo Quarentena Académica. É 
atualmente Conselheiro Municipal da Juventude em Santa 
Maria da Feira. 

Catarina 
Valadas 

26 anos 

Música de profissão, apresenta-se como cantora e flautista em 
várias formações e projectos artísticos, nomeadamente 
Orquestra Fina, Retimbrar, Aquilo que vocês quiserem, André 
Júlio Turquesa, Canções Difíceis Fáceis e Papercutz. 
Frequentou o XI Curso de Formação de Animadores Musicais, 
tendo, nesse âmbito, realizado trabalho de intervenção artística 
e social na comunidade.  

João Moniz 31 anos 

É investigador na Universidade de Aveiro e tem trabalhado em 
vários projetos de investigação nacionais e internacionais. 
Atualmente integra a direção concelhia e distrital do Bloco de 
Esquerda em Aveiro e é eleito na Assembleia de Municipal de 
Aveiro. Esteve envolvido na luta contra a privatização dos 



transportes públicos, levada a cabo pela direita aveirense, e na 
luta contra a precariedade e pela valorização da carreira dos 
investigadores científicos. 

Fernanda 
Lopes 

55 anos 

Enfermeira especialista em saúde mental com mestrado na área 
de saúde mental na população vulnerável sem-abrigo. Trabalha 
no Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga onde é 
representante do serviço de psiquiatria, como focal point, junto 
dos parceiros da rede local de apoio às pessoas em situação de 
sem abrigo (NPISA) e da Coordenação Nacional de Saúde 
Mental. É sócia do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, 
onde desempenhou atividade sindical como delegada sindical e 
atualmente como dirigente nacional. É ainda presidente da 
mesa da assembleia geral da Associação Mentemovimento, 
associação pró-saúde mental de entre Douro e Vouga. 

Rita Baptista 40 anos 

É ativista feminista sendo fundadora de um dos movimentos 
feminista de Aveiro que promoveu várias ações e 
concentrações pela igualdade de direitos e contra a violência 
doméstica. Integra a direção nacional do Bloco de Esquerda, 
assim como a distrital e concelhia de Aveiro. É deputada 
municipal em Aveiro. 

Tiago Paiva 32 anos 

Natural de Santa Maria da Feira, é Mestre em Psicologia pela 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 
Universidade do Porto e Doutorado em Neurociências pela 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Atualmente, é 
Investigador na Universidade do Porto e Docente convidado na 
Universidade Católica Portuguesa. Para além do seu percurso 
profissional tem-se debruçado sobre os direitos laborais, 
nomeadamente na luta contra a precariedade na Ciência, e é 
Deputado na Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira 
pelo Bloco de Esquerda. 

Sónia Pinto 37 anos 

Natural de Coimbra e residente em Pampilhosa, concelho da 
Mealhada. É enfermeira de família na USF Coimbra Celas, 
mestranda em enfermagem de saúde familiar na universidade 
de Aveiro e formadora em saúde, assim como formadora de 
públicos estratégicos em igualdade de género  e em 
sensibilização e atuação perante vítimas de tráfico de seres 
humanos e violência doméstica e de género. 

Luís Mourão 47 anos 

Trabalha no Casino de Espinho como pagador de banca. É 
Presidente do Sindicato dos Empregados de Banca dos 
Casinos e um ativista sindical e laboral. Recentemente, durante 
o confinamento provocado pela pandemia, bateu-se pela 
melhoria do layoff e do apoio dado aos trabalhadores que 
estavam impedidos de exercer a sua profissão. 

  


